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ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ 

ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΩΝ 

   

Στο Τιμολόγιο περιλαμβάνονται όλες οι βοηθητικές εργασίες που 

περιγράφονται στην παράγραφο 1 της Σύμβασης βοηθητικών εργασιών 

μελετών  

 

 

1. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΚΤΥΩΝ 

Στις παραγράφους 1.1. και 1.2. αναφέρονται οι αγωγοί και τα καλώδια που 

χρησιμοποιούνται στην ανάπτυξη και στις ενισχύσεις, προσθήκες, 

αντικαταστάσεις και παραλλαγές των δικτύων Διανομής. Στην παράγραφο 1.3. 

αναφέρονται οι βασικές τιμές του Τιμολογίου για τις βοηθητικές εργασίες 

ανάπτυξης δικτύων. 

1.1. Εναέρια δίκτυα : Κατασκευάζονται με τους αγωγούς και τα καλώδια που 

αναφέρονται στη σελίδα CS – 2 του ΕΤΚΔ. Επίσης, κατασκευάζονται με 

τα ακόλουθα καλώδια, τα οποία δεν έχουν συμπεριληφθεί στη σελίδα 

CS – 2 του ΕΤΚΔ: Συνεστραμμένα Καλώδια ΧΤ 4 x 120 mm2 Al  +  25  

mm2 Al καθώς και Συνεστραμμένα Καλώδια ΜΤ 3 x 50 mm2 Al + 50 mm2 

St XLPE και 3 x 150 mm2 Al + 50 mm2 St XLPE. 

1.2. Υπόγεια δίκτυα: Κατασκευάζονται με υπόγεια καλώδια 3 x 240 mm2 Al + 

25 mm2 Al XLPE στη ΜΤ, καθώς και με υπόγεια καλώδια 3 x 150 mm2 Al 

+ 50 mm2 Cu XLPE και 3 x 95 mm2 Al + 35 mm2 Cu XLPE στη ΧΤ. 

Σημείωση: Η χρήση του υπόγειου καλωδίου ΧΤ 3 x 95 mm2 Al + 35 mm2 Cu XLPE 
στη Διανομή καταργήθηκε εντός του 2008. Τα υπάρχοντα αποθέματα θα 
χρησιμοποιηθούν μέχρι την εξάντλησή τους και για το λόγο αυτό στο παρόν 
Τιμολόγιο γίνεται αναφορά στο υπόψη καλώδιο.  

1.3. Οι αμοιβές (βασικές τιμές του Τιμολογίου) για την ανάπτυξη νέων 

δικτύων Μ.Τ και Χ.Τ, εναέριων και υπόγειων, θα είναι:  

· Γραμμή ΧΤ (εναέρια) =  730,40 € / km  

· Γραμμή ΜΤ (εναέρια) = 836,00 € / km  
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· Διπλή ή τριπλή κλπ γραμμή Συνεστραμμένων Καλωδίων ΧΤ = 

836,00 € / km  

Σημείωση: Η ανάπτυξη του δικτύου ΧΤ με διπλές ή τριπλές γραμμές ΣΚ είναι 
λύση η οποία θα πρέπει κατά το δυνατό να αποφεύγεται. Θα εφαρμόζεται μόνο 
κατόπιν ρητής εντολής της Επιχείρησης. 

· Διπλή γραμμή ΜΤ ή Μικτή γραμμή Μ και ΧΤ (εναέρια)  = 1.100 €/  

km  

· Δίκτυο ΧΤ (υπόγειο) =  369,60 € / km  
Σημείωση: Περιλαμβάνεται και ο προσδιορισμός της θέσης, με τις αναγκαίες 
εξασφαλίσεις, των κιβωτίων ζεύξης (link – boxes) και των συνδέσμων 
διακλάδωσης που τυχόν απαιτούνται για τις γραμμές στις οποίες αφορούν οι 
«εργασίες», καθώς και των κιβωτίων ζεύξης που τυχόν απαιτούνται για 
διασύνδεσή τους με υφιστάμενες γραμμές. Η επιλογή των θέσεων θα γίνεται 
σύμφωνα με τις υποδείξεις και τις οδηγίες της Επιχείρησης. 

· Δίκτυο ΜΤ (υπόγειο) = 369,60 € / km 

Τονίζεται ότι για τον υπολογισμό της αμοιβής για «εργασίες» υπόγειου 

δικτύου Μ είτε ΧΤ καταμετρείται το μήκος του χάνδακα, (και όχι το μήκος 

των καλωδίων) εφόσον σ’ αυτόν πρόκειται να τοποθετηθούν έως και 3 

καλώδια Μ είτε ΧΤ.  

· Για υπόγειο Δίκτυο, σε περίπτωση τοποθέτησης τεσσάρων ή 

περισσοτέρων καλωδίων ΜΤ είτε ΧΤ σε κοινό χάνδακα, η αμοιβή 

είναι 440,00 € / km χάνδακα.  

Είναι ευνόητο ότι στις εργασίες υπόγειων καλωδίων δεν καταβάλλεται 

ιδιαίτερη αμοιβή για το μήκος «ανεβασμάτων» των καλωδίων σε στύλους. 

1.4. Για την εύρεση θέσης εγκατάστασης εναέριου Υ/Σ ΜΤ/ΧΤ 

(περιλαμβάνονται τυχόν σχετικές συνεννοήσεις) η αμοιβή είναι 88,00 € / 

Υ/Σ  

Σημείωση: Όπως είναι προφανές, δεν καταβάλλεται αμοιβή στον Ανάδοχο για τις 
θέσεις Υ/Σ πόλεως και Υ/Σ compact, οι οποίες έχουν προσδιοριστεί με ενέργειες της 
Επιχείρησης. 

1.5. Για αναπασσάλωση «εργασίας» νέας εναέριας γραμμής σε χρόνο πέραν 

της εξάμηνης προθεσμίας που ορίζει το αρ. 1.11. της Σύμβασης, η 

αμοιβή θα είναι, για την ένδειξη θέσης κάθε στύλου (πάσσαλοι, 

«βάψιμο» πεζοδρομίου κλπ) που τοποθετείται εκ νέου, αυτή που 

προβλέπεται στην παράγραφο 3 του παρόντος Τιμολογίου για εργασίες 
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χωρίς όγκο (31,20 € στη ΧΤ και 40,00 € στη ΜΤ), με άνω όριο το 40% 

της αρχικής αμοιβής των «εργασιών» της γραμμής. 

Η Επιχείρηση μπορεί να ζητήσει από τον Ανάδοχο να τοποθετήσει εκ 

νέου τις ενδείξεις θέσεων των στύλων που έχουν «χαθεί» και να 

επιβεβαιώσει τις ενδείξεις θέσεων στύλων που υφίστανται ακόμη, για 

όλους τους στύλους γραμμής, σε χρόνο πέραν της εξάμηνης 

προθεσμίας που ορίζει το αρ. 1.11. της Σύμβασης, αμείβοντάς τον με το 

άνω όριο της αμοιβής που προαναφέρθηκε, δηλαδή με το 40% της 

αρχικής αμοιβής των «εργασιών» της γραμμής. 

1.6. Για άδειες Υπηρεσιών, όπως είναι η Αρχαιολογία, οι Δήμοι, τα 

Δασαρχεία κλπ, ο Ανάδοχος θα αμείβεται με 40,00 € ανά άδεια και 

σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από την παράγραφο 1.5. της Σύμβασης. 

Στην παραπάνω αμοιβή συμπεριλαμβάνεται και η επιτόπια υπόδειξη της 

όδευσης της γραμμής, όταν αυτό ζητηθεί από τους φορείς που 

προαναφέρθηκαν. 

1.7. Σε περίπτωση που χρειάζεται έγκριση αρμόδιου Δασαρχείου για την 

όδευση του δικτύου,  αλλά η έγκριση δεν έχει δοθεί κατά τη λήξη της 

διάρκειας της Σύμβασης, ο Ανάδοχος στον τελευταίο λογαριασμό, θα 

αμειφθεί για την προετοιμασία του σχετικού φακέλου, με την ελάχιστη 

αμοιβή «εργασίας», σύμφωνα με την παράγραφο 9 του παρόντος 

Τιμολογίου.  

 

 

 

 

2. ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ – ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ – ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΓΩΓΩΝ ΚΑΙ 

ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΣΕ ΕΝΑΕΡΙΑ ΔΙΚΤΥΑ 

2.1. Η αμοιβή  για τις «εργασίες»: 

· Αντικατάστασης γυμνών αγωγών ΧΤ από Συνεστραμμένα 

Καλώδια 3 x 70 mm2 Al + 54,6 mm2 AAAC + 25 mm2 Al ή 4 x 120 

mm2 Al + 25 mm2 Al. 



5A / 7ος 2013 

  
4

· Αντικατάστασης Συνεστραμμένων Καλωδίων ΧΤ από 

Συνεστραμμένα Καλώδια ΧΤ, ανεξαρτήτως είδους και διατομής 

των αγωγών τόσο των καλωδίων που αντικαθίστανται όσο και 

αυτών που τοποθετούνται. 

· Αντικατάστασης γυμνών αγωγών ΧΤ ή ΜΤ από γυμνούς αγωγούς 

του ίδιου υλικού κατασκευής (Al ή Cu ή ACSR) με ίση ή μικρότερη 

διατομή. 

είναι 440,00 € / km. 

2.2. Η αμοιβή για «εργασίες» ενισχύσεων - προσθηκών - αντικαταστάσεων 

αγωγών και καλωδίων σε εναέριες γραμμές Διανομής, που δεν 

αναφέρονται στην παράγραφο 2.1., όπως είναι ενδεικτικά οι ακόλουθες: 

· αντικατάσταση γυμνών αγωγών ΜΤ από αγωγούς μεγαλύτερης 

διατομής είτε άλλου υλικού κατασκευής ή από Συνεστραμμένα 

Καλώδια ΜΤ 

· μετατροπή μονής γραμμής ΜΤ σε διπλή 

· μετατροπή γραμμής ΜΤ ή ΧΤ σε μικτή γραμμή Μ και ΧΤ  

· προσθήκη μίας ή και δυο επιπλέον γραμμών με Συνεστραμμένα 

Καλώδια ΧΤ, σε υφιστάμενη γραμμή Συνεστραμμένων Καλωδίων ή 

γυμνών αγωγών ΧΤ. 

είναι ίση με την προβλεπόμενη στην παράγραφο 1.3. του Τιμολογίου για 

ανάπτυξη των αντίστοιχων νέων δικτύων.  

2.3. Σε περίπτωση που, στο πλαίσιο των «εργασιών» των παραγράφων 2.1 

και 2.2.: 

– στύλος της γραμμής αλλάζει θέση για λόγους προσβασιμότητας ή 

ορίων ασφαλείας της αρχικής γραμμής (πριν την τροποποίηση - 

προσθήκη – αντικατάσταση) 

– στύλος της αρχικής γραμμής ο οποίος από άποψη θέσης και 

κατηγορίας / ύψους είναι κατάλληλος και για τη γραμμή που θα 

προκύψει μετά από την τροποποίηση – προσθήκη – 

αντικατάσταση, πρέπει να αντικατασταθεί λόγω φθοράς, η οποία 
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θα επιβεβαιώνεται από τον Ανάδοχο μέσω κατάλληλων 

φωτογραφιών  

θα καταβάλλεται πρόσθετη αμοιβή στον Ανάδοχο, ίση με αυτή που 

προβλέπεται στην παράγραφο 3 του παρόντος Τιμολογίου για εργασίες 

χωρίς όγκο (31,20 € στη ΧΤ και 40,00 € στη ΜΤ), για κάθε στύλο που 

μετατοπίζεται ή αντικαθίσταται, σύμφωνα με τα παραπάνω. 

Η συνολική αμοιβή του Αναδόχου για τις «εργασίες» της παραγράφου 

2.1., μετά τις προσαυξήσεις που προβλέπονται στην παρούσα 

παράγραφο, δε μπορούν να υπερβαίνουν την αμοιβή των αντίστοιχων 

εργασιών της παραγράφου 1.3. για νέο δίκτυο. 

Αντίστοιχα, η συνολική αμοιβή του Αναδόχου για τις «εργασίες» της 

παραγράφου 2.2., μετά τις προσαυξήσεις που προβλέπονται στην 

παρούσα παράγραφο, δε μπορούν να υπερβαίνουν την αμοιβή των 

αντίστοιχων εργασιών της παραγράφου 1.3. για νέο δίκτυο κατά 

ποσοστό μεγαλύτερο του 30%. 

Διευκρινίζεται ότι, εάν στύλος γραμμής στην οποία γίνεται ενίσχυση ή 

προσθήκη ή αντικατάσταση αγωγών / καλωδίων είναι και στύλος 

διακλάδωσης ή διασταύρωσης με άλλη γραμμή στην οποία δε γίνεται 

ενίσχυση ή προσθήκη ή αντικατάσταση αγωγών / καλωδίων, δεν 

καταβάλλεται ιδιαίτερη αμοιβή για τυχόν «εργασίες» στη γραμμή της 

διακλάδωσης ή διασταύρωσης, ανεξάρτητα από τη μετατόπιση ή μη του 

υπόψη στύλου. 

2.4. Είναι ευνόητο ότι κατά τις «εργασίες»των παραγράφων 2.1., 2.2. και 2.3. 

ο Ανάδοχος θα εκτελεί όλους τους αναγκαίους υπολογισμούς μηχανικής 

αντοχής και ότι στα παραδοτέα θα περιλαμβάνονται όλες οι 

απαιτούμενες αντικαταστάσεις στύλων και αλλαγές κατασκευών τους, 

τόσο για λόγους μηχανικής αντοχής, όσο και για λόγους αποστάσεων 

ασφαλείας (από το έδαφος, από κτίρια κλπ). Γενικά, θα εκτελεί ότι 

απαιτεί μια πλήρης και τεχνικά άρτια «εργασία». 
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2.5. Δε θα καταβάλλεται ιδιαίτερη αμοιβή στον Ανάδοχο για τις αποξηλώσεις 

στις περιπτώσεις των «εργασιών» των παραγράφων 2.1. και 2.2., 

σύμφωνα και με την παράγραφο 4 του παρόντος Τιμολογίου. 
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3. ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ «ΕΡΓΑΣΙΩΝ» ΧΩΡΙΣ ΟΓΚΟ ΑΓΩΓΩΝ Η ΚΑΛΩΔΙΩΝ 

3.1. Ως «εργασίες» χωρίς όγκο θεωρούνται οι περιπτώσεις μεμονωμένων 

επεμβάσεων στα δίκτυα, οι οποίες δεν απαιτούν υπολογισμούς 

μηχανικής αντοχής και επιπρόσθετα δεν αποτελούν μέρος μιας ενιαίας 

μελέτης στην οποία θα προστεθούν ή θα αφαιρεθούν αγωγοί ή καλώδια. 

Τέτοιες είναι (ενδεικτικά): 

· Αλλαγή Pillar  

· Αντικατάσταση στύλων λόγω φθοράς (φύλλο επιθεώρησης, ΣΑΒ) 

· Μικροεργασίες στο δίκτυο (π.χ. διευθέτηση ή προσθήκη γεφυρών 

χωρίς να υπάρχει επιπλέον εργασία πρόσθεσης ή αφαίρεσης 

δικτύου) 

· Επέμβαση σε επιτόνους 

· Επέμβαση σε αντηρίδες 

· Τοποθέτηση ενδιάμεσου στύλου 

· Αλλαγή κατασκευών (π.χ. από  P-3 σε P-23) 

· Link box σε υφιστάμενη γραμμή, ηλεκτρική τάπα  

· Επαύξηση ισχύος Μ/Σ Υποσταθμού Διανομής κλπ. 

Εάν ο Ανάδοχος επέμβει στο ίδιο στοιχείο (στον ίδιο στύλο, στον ίδιο Υ/Σ 

κλπ) και στη ΜΤ και στη ΧΤ, θα αμειφθεί μόνο με το ποσό που 

αντιστοιχεί στη ΜΤ. Επίσης, εάν στο ίδιο στοιχείο (στον ίδιο στύλο, στον 

ίδιο Υ/Σ κλπ) κάνει περισσότερες από μία επεμβάσεις είτε στη ΜΤ είτε 

στη ΧΤ, θα αμειφθεί μόνο για μία περίπτωση, με την αμοιβή που 

αντιστοιχεί σε επέμβαση στη ΜΤ (αν επέμβει και στη ΜΤ)  ή με την 

αμοιβή που αντιστοιχεί στη ΧΤ. 

Για τις μετακινήσεις, την επιτόπου εργασία, τους τυχόν υπολογισμούς, τη 

σχεδίαση και την παράδοση στη Δ.Ε.Η. Α.Ε. του πλήρους σκαριφήματος 

της «εργασίας», ο Ανάδοχος θα αμείβεται με : 

· 31,20 € / περίπτωση για δίκτυα ΧΤ 

· 40,00 € / περίπτωση για δίκτυα ΜΤ 
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3.2. Οι αμοιβές που αναφέρθηκαν στην προηγούμενη παράγραφο 3.1. θα 

καταβάλλονται στον Ανάδοχο και στις περιπτώσεις που θα του ζητηθεί 

από την Επιχείρηση να μεταβεί για εξακρίβωση στοιχείων των δικτύων, 

χωρίς να εκτελέσει συγκεκριμένη «εργασία». Ως τέτοιες περιπτώσεις 

ενδεικτικά αναφέρονται η εξακρίβωση της θέσης γεφυρών σε κάποιο 

τμήμα γραμμής, η εξακρίβωση της απόστασης θέσης παροχής 

καταναλωτή, που έχει ζητήσει ηλεκτροδότηση, από το δίκτυο κλπ. Σε 

περίπτωση που θα ζητηθεί από τον Ανάδοχο να μεταβεί για εξακρίβωση 

περισσότερων από ένα στοιχείων των δικτύων είτε της ΜΤ είτε της ΧΤ 

στην ίδια θέση, θα αμειφθεί μόνο για μία περίπτωση, με την αμοιβή που 

προβλέπεται για τη ΜΤ (αν πρόκειται και για στοιχεία της ΜΤ)  ή με την 

αμοιβή που προβλέπεται στη ΧΤ. Για παράδειγμα, αν ζητηθεί από τον 

Ανάδοχο να μετρήσει τις αποστάσεις L και Lκ καταναλωτή, θα αμειφθεί 

με 40,00 €. 

3.3. Για μεμονωμένες επεμβάσεις στο δίκτυο, που δεν αποτελούν μέρος μιας 

ενιαίας μελέτης, αλλά απαιτούν την εκτέλεση υπολογισμών μηχανικής 

αντοχής, ο Ανάδοχος θα αμείβεται με την ελάχιστη αμοιβή που 

προβλέπεται στην παράγραφο 9 του Τιμολογίου. 

Σημείωση: Για λόγους διευκρίνισης, δίνεται στη συνέχεια ένα παράδειγμα εφαρμογής 

της περίπτωσης αυτής: Έστω ότι απαιτείται αντικατάσταση ενός ξύλινου στύλου ΧΤ 

κατηγορίας Β, με ή χωρίς επίτονο, ο οποίος είχε εγκατασταθεί αρχικά ως στύλος 

τέρματος, αλλά λόγω επέκτασης του δικτύου έχει μετατραπεί σε στύλο ευθυγραμμίας, 

με αποτέλεσμα στη θέση αυτή να επαρκεί πλέον στύλος κατηγορίας Ε, χωρίς επίτονο. 

Η «εργασία» η οποία θα προβλέπει αντικατάσταση του στύλου κατηγορίας Β από το 

στύλο κατηγορίας Ε θα αμειφθεί με την ελάχιστη αμοιβή για τη ΧΤ, δηλαδή με 66,40 €. 

 

 

 

 

4. ΑΠΟΞΗΛΩΣΕΙΣ 

Για τις αποξηλώσεις ισχύουν οι παρακάτω βασικές τιμές : 

· Γραμμή ΧΤ (εναέρια) : 154,40 €/ km  

· Γραμμή ΜΤ. (εναέρια) : 163,20 €/ km  
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· Μικτή Γραμμή Μ και ΧΤ (εναέρια) :   220,00 €/ km  

Οι τιμές αυτές εφαρμόζονται για αποξηλούμενο εναέριο δίκτυο, το οποίο δεν 

αντικαθίσταται από άλλο εναέριο δίκτυο (π.χ. εφαρμόζονται για κατάργηση ή 

υπογειοποίηση εναέριου δικτύου βλ. και παράγραφο 5.3).  

 

 

 

 

5. ΠΑΡΑΛΛΑΓΕΣ 

5.1. Εναέριο δίκτυο 

Η αμοιβή του Αναδόχου θα υπολογίζεται από το μήκος του νέου δικτύου 

που προκύπτει λόγω της παραλλαγής, με τις τιμές της παραγράφου 1 

του Τιμολογίου, πολλαπλασιαζόμενες επί 1,4. Ως παραλλαγή νοείται η 

μετατόπιση των αγωγών ή καλωδίων του δικτύου, είτε οριζόντια είτε 

κατακόρυφα, έστω και αν χρησιμοποιηθούν οι ίδιοι αγωγοί ή καλώδια. 

Ως μήκος του νέου δικτύου που προκύπτει, λαμβάνεται το άθροισμα του 

μήκους των ανοιγμάτων, εκατέρωθεν του ή των στύλων, λόγω 

μεταβολής της θέσης είτε του ύψους είτε των κατασκευών των οποίων 

μετατοπίζονται οι αγωγοί ή τα καλώδια. 

Σημειώσεις: (1) Ειδικά οι περιπτώσεις «εργασιών» ενισχύσεων – αντικαταστάσεων 

– προσθηκών που περιγράφονται στην παράγραφο 2 του παρόντος Τιμολογίου, στις 

οποίες απαιτείται ταυτόχρονα παραλλαγή, αντιμετωπίζονται σύμφωνα με τις 

ρυθμίσεις της παραγράφου 2.3. 

(2) Δίνονται στη συνέχεια παραδείγματα, για λόγους διευκρίνισης του τρόπου 

υπολογισμού της αμοιβής: 

· Μετατόπιση στύλου ευθυγραμμίας κατά τον άξονα της γραμμής ή αντικατάσταση 

στύλου από άλλο μεγαλύτερου ύψους: Το μήκος του «νέου δικτύου» είναι το 

άθροισμα των μηκών των ανοιγμάτων εκατέρωθεν του στύλου. 

· Μετατόπιση στύλου ευθυγραμμίας έξω από τον άξονα της γραμμής ή μετατόπιση 

στύλου γωνίας, ή τοποθέτηση πλαισίου σε στύλο ή μετατροπή κατασκευής 

στύλου από Ρ-3 σε Ρ-5: Ομοίως, το μήκος του «νέου δικτύου» είναι το άθροισμα 

των μηκών των ανοιγμάτων εκατέρωθεν του στύλου (στις περιπτώσεις 

μετατοπίσεων, μετά τη μετατόπισή του). 



5A / 7ος 2013 

  
10

· Μετατόπιση ή αντικατάσταση στύλου διακλάδωσης από στύλο μεγαλύτερου 

ύψους: Το μήκος του «νέου δικτύου» είναι το άθροισμα των μηκών των δυο 

εκατέρωθεν του στύλου ανοιγμάτων της κύριας γραμμής και του πρώτου 

ανοίγματος της διακλάδωσης (στην περίπτωση μετατόπισης, μετά τη μετατόπισή 

του στύλου) 

Δε θα καταβάλλεται ιδιαίτερη αμοιβή στον Ανάδοχο για τις αποξηλώσεις 

λόγω παραλλαγών, σύμφωνα και με την παράγραφο 4 του Τιμολογίου  

Για κάθε τροποποίηση (μετατόπιση καλωδίου) παροχών, η οποία 

προκύπτει λόγω της παραλλαγής ή αντικατάστασης στύλου και 

αποτυπώνεται στο σχέδιο, προβλέπεται αμοιβή 2,80 € ανά περίπτωση 

(ανά καλώδιο). Σε περίπτωση μετατόπισης παροχής ή συστάδας η 

αμοιβή θα υπολογίζεται σύμφωνα με την παράγραφο 6 του παρόντος 

Τιμολογίου.  

Διευκρινίζεται ότι μετατόπιση παροχής ή συστάδας θεωρείται η αλλαγή 

θέσης της μετρητικής διάταξης. Τροποποίηση (μετατόπιση καλωδίου) 

παροχής θεωρείται η αλλαγή της όδευσης του καλωδίου παροχής, χωρίς 

αλλαγή στη θέση της μετρητικής διάταξης. 

5.2. Υπόγειο δίκτυο 

Σε περίπτωση μετατόπισης υπόγειου δικτύου, θα υπολογίζεται η αμοιβή 

του Αναδόχου για το μήκος του χάνδακα του νέου δικτύου με τις τιμές 

της παραγράφου 1. 

5.3. Υπογείωση εναέριου δικτύου 

Η αμοιβή του Αναδόχου θα υπολογίζεται αφενός με βάση το μήκος του 

χάνδακα του νέου υπόγειου δικτύου και αφετέρου με βάση το μήκος του 

αποξηλούμενου εναέριου δικτύου, με τις τιμές των παραγράφων 1 και 4 

αντίστοιχα. Για καλώδια παροχών που μετατοπίζονται ή αντικαθίστανται 

λόγω της υπογείωσης, τα οποία αποτυπώνονται στο σχέδιο που 

παραδίδει ο Ανάδοχος, καταβάλλεται αμοιβή 2,80 € ανά περίπτωση 

καλωδίου. Σε περίπτωση μετατόπισης παροχής ή συστάδας η αμοιβή 

θα υπολογίζεται σύμφωνα με την παράγραφο 6 του παρόντος. 

 

 



5A / 7ος 2013 

  
11

 

 

6. ΗΛΕΚΤΡΟΔΟΤΗΣΕΙΣ : ΝΕΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ – ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ, 

ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΟΞΗΛΩΣΕΙΣ ΠΑΡΟΧΩΝ 

6.1. Απλές παροχές: Είναι οι παροχές που δεν χρειάζονται επέκταση 

εναέριου δικτύου ή επέκταση υπογείου δικτύου με καλώδιο διατομής 

ίσης ή μεγαλύτερης από 3  x  95  Al  +  35  Cu XLPE.  Αμείβονται ως εξής 

(τόσο οι νέες παροχές, όσο και οι μετατοπίσεις ή αποξηλώσεις 

υφιστάμενων) : 

· 35,20 € ανά παροχή  

· Επιπλέον 8,80 € /  περίπτωση μέτρησης R για παροχές Νο 4,  Νο 

5, Νο 6. 

· Επιπλέον 0,96 € / περίπτωση παροχής πέραν της πρώτης, όταν 

πρόκειται για συστάδα  

Στις παραπάνω αμοιβές περιλαμβάνεται και ο υπολογισμός της 

απαιτούμενης διατομής του καλωδίου παροχής καθώς και η σχεδίαση 

της όδευσής του. Επίσης περιλαμβάνονται και οι «εργασίες» 

τοποθέτησης ή μετατόπισης ή αποξήλωσης των αντίστοιχων κιβωτίων 

διακλάδωσης. 

Διευκρινίζεται ότι, σε περίπτωση συστάδας, για τον υπολογισμό της 

αμοιβής, θα λαμβάνεται υπόψη μια παροχή, η οποία θα αμείβεται με 

35,20 €, ενώ οι υπόλοιπες παροχές θα αμείβονται με 0,96 € έκαστη. 

Επιπλέον, εάν η «εργασία» αφορά σε μια μόνο επέμβαση σε συστάδα, ο 

Ανάδοχος θα αμείβεται με το ποσό των 35,20 €, ανεξάρτητα από τη 

«συσκευή» στην οποία γίνεται η επέμβαση (π.χ. αντικατάσταση δέκτη 

ΤΑΣ ή κιβωτίου διακλάδωσης κλπ).  

6.2. Λοιπές ηλεκτροδοτήσεις: Παροχές με επέκταση ή ενίσχυση εναέριου 

δικτύου ή υπόγειου καλωδίου με διατομή μεγαλύτερη του 3x 95 Al + 35 

Cu XLPE:  

Σε αυτού του είδους τις «εργασίες» συμπεριλαμβάνονται και οι 

ηλεκτροδοτήσεις παροχών Νο 5, Νο 6 και Νο 7 καθώς και οι 
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ηλεκτροδοτήσεις συστάδων με υπόγειο καλώδιο διατομής μεγαλύτερης 

ή ίσης του 3 x 95 Al + 35 Cu XLPE. Ο υπολογισμός της αμοιβής γίνεται 

ως εξής :  

(α) Η αμοιβή που αφορά στις μετρητικές διατάξεις υπολογίζεται όπως 

στην παράγραφο 6.1.  

(β) Η αμοιβή για τη μέτρηση του R υπολογίζεται όπως στην παρ. 6.1. 

(γ) Η αμοιβή για την επέκταση του εναέριου δικτύου ή του υπόγειου 

δικτύου υπολογίζεται με τις τιμές της παραγράφου 1 του 

Τιμολογίου. Η αμοιβή για την ενίσχυση του εναέριου δικτύου 

υπολογίζεται με τις τιμές της παραγράφου 2 του Τιμολογίου. 

Η συνολική αμοιβή βάσει των τιμών Τιμολογίου θα είναι η προκύπτουσα 

από το άθροισμα των αμοιβών των παραγράφων (α), (β) και (γ). Για τη 

συνολική αμοιβή της περίπτωσης αυτής ισχύουν τα περί ελάχιστης 

αμοιβής «εργασίας» του άρθρου 9 του Τιμολογίου.  

 

 

 

 

7. ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΕΝΑΕΡΙΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ 

Οι αποτυπώσεις υφιστάμενων δικτύων από τον Ανάδοχο θα γίνονται 

σύμφωνα με τους όρους και τις ρυθμίσεις της παραγράφου 1.14. της 

Σύμβασης. 

Οι αποτυπώσεις μπορούν να αποτελούν μέρος «εργασίας» που 

επιδίδεται στον Ανάδοχο (π.χ. επέκταση εναέριας γραμμής ΧΤ με 

αποτύπωση της αναχώρησης στην οποία γίνεται η επέκταση). Σε καμία 

περίπτωση οι αποτυπώσεις δε θα αποτελούν ιδιαίτερη (ξεχωριστή) 

«εργασία». 

Η αμοιβή για τις αποτυπώσεις θα είναι η εξής: 

· Για εναέριο δίκτυο ΜΤ ή ΧΤ= 56,00 € / km 

· Για μικτές γραμμές Μ και ΧΤ = 72,00 € / km 
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Διευκρινίζεται ότι σε περίπτωση «εργασίας» διακλάδωσης γραμμής, η 

αποτύπωση των δυο στύλων εκατέρωθεν του στύλου διακλάδωσης και 

του μεταξύ αυτών τμήματος δικτύου είναι αναγκαία για την εκτέλεση της 

«εργασίας» και δε θα αμείβεται με βάση τις ρυθμίσεις περί 

αποτυπώσεων.  

8. ΑΣΚΟΠΗ ΜΕΤΑΒΑΣΗ 

Σε κάθε περίπτωση άσκοπης μετάβασης για «εργασίες» επί του δικτύου της 

ΔΕΗ Α.Ε. χωρίς υπαιτιότητα του Αναδόχου, αυτός θα αμείβεται με  26,40 €. 

Δε θα καταβάλλεται αποζημίωση, όταν υποχρέωση του Αναδόχου είναι η 

επικοινωνία του με τον πελάτη. 

 

 

 

 

9. ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΑΜΟΙΒΗ  

Ορίζεται ελάχιστη αμοιβή «εργασίας» για : 

· Δίκτυο ΧΤ ( εναέριο ή υπόγειο) 66,40 € 

· Δίκτυο ΜΤ (εναέριο ή υπόγειο) 88,00 € 

· Μικτό Δίκτυο Μ και ΧΤ (εναέριο) 88,00 € 

Η ελάχιστη αμοιβή αφορά στις εργασίες που περιγράφονται στις 

παραγράφους 1, 2, 3.3., 4, 5 και 6.2. του παρόντος Τιμολογίου εργασιών. Δεν 

αφορά στις εργασίες που περιγράφονται στις παραγράφους 3.1., 3.2. 

(εργασίες χωρίς «όγκο»), 6.1. (απλές παροχές) και 8 (άσκοπη μετάβαση). 

 

 

 

 

10. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

10.1. Για τις περιπτώσεις που ο Ανάδοχος θα εργαστεί στα νησιά τα οποία 

αναφέρονται στο συνημμένο Πίνακα 12 στην αμοιβή του θα γίνονται οι 

αντίστοιχες προσαυξήσεις που αναφέρονται στον Πίνακα αυτό. 
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10.2. Σε περίπτωση που η κοστολόγηση των «εργασιών» γίνεται από 

προσωπικό της Δ.Ε.Η. Α.Ε. και όχι από τον Ανάδοχο, τότε από τις τιμές 

του παραπάνω Τιμολογίου και για κάθε «εργασία» (μετά από το 

συνυπολογισμό τυχόν προσαυξήσεων λόγω νησιών, σύμφωνα με την 

προηγούμενη παράγραφο 10.1.) θα αφαιρείται ποσό ίσο με το 10% της 

αμοιβής της εν λόγω «εργασίας». Στο ποσό το οποίο προκύπτει θα 

εφαρμόζεται η έκπτωση του Αναδόχου. 

10.3. Η κάθε «εργασία» που ανατίθεται είναι ενιαία. Δεν επιτρέπεται να 

διαιρεθεί από τον Ανάδοχο σε επιμέρους «εργασίες»  και ανάλογα να 

υπολογισθεί η αμοιβή. 


